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اثر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیطزیست در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
س ید نعمتاله موسوی

*

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت
(تاریخ دریافت - 93/12/18 :تاریخ تصویب) 94/04/17 :

چکیده
محیطزیست یکی از مهمترین منابع تولید است .عدم استفادة بهینه از محیطزیست سبب بروز مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در هر کشوری میشود .در تحقیق حاضر ،رابطۀ بین کیفیت محیطزیست و
آزادسازی تجاری در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در سالهای  2013 - 1990بررسی شد .در این
راستا ،از دو شاخص انتشار گاز دی اکسیدکربن (آلودگی هوا) و مواد آلی (آلودگی آب) برای نشان دادن
کیفیت محیطزیست استفاده شد .نتایج نشان داد در بلندمدت بین متغیرهای شاخص کیفیت محیطزیست و
آزادسازی تجاری رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین ،وجود منحنی کوزنتس زیستمحیطی
برای هر دو نوع آلودگی در گروه کشورهای توسعهیافته و برای آلودگی هوا در کشورهای درحالتوسعه
تأیید شد .همچنین  ،نتایج بیانگر نبود منحنی یادشده برای آلودگی آب در کشورهای درحالتوسعه است.
واژههای کلیدی :آزادسازی تجاری ،آلودگی آب ،آلودگی هوا ،کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته،
منحنی کوزنتس زیستمحیطی.
مقدمه
امروزه مسائل زیستمحیطی بهویژه مسئلة آلودگی آبوهوا به
یکی از مهمتر ین نگرانیهای جهانی تبدیل شده است .آلودگی
هوا بر سالمتی موجودات زنده و اکوسیستمهای طبیعی تأثیر
گذاشته است ) .(Sadeghi et al., 2012در دهههای اخیر ،به
مسائل زیستمحیطی از جنبههای مختلفی توجه شده است،
موج توجه عمومی به مسائل زیستمحیطی در دهة 1960
آغاز شد و تمرکز عمدة این توجهات بر آلودگیهای صنعتی،
به دلیل رشد روزافزون اقتصاد صنعتی بود ( Sadeghi et al.,
.) 2008
نقش محیطزیست در توسعة پایدار اهمیت ویژهای دارد.
مفهوم توسعة پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب
مفاهیم متنوعی استفاده شده است ،اما محوریترین ایده،
مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیطزیست 1است که در
سال  1987تبیین شد .برا یناساس ،به موازات آنکه ارتباط
* نویسندة مسئول :

میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی توسعه
بهتر درک میشود ،متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم همنوا
میشوند که توجه یک جانبه به رشد اقتصادی ،توسعه را بهشکلی
اجتناب ناپذیر ناپا یدار میسازد؛ یعنی نمیتواند برای مدت
طوالنی به همین سیاق ادامه یابد ( Tatyana & Soubbotina,
 .) 2004مهمتر ین ایراد وارد بر نظریههای رشد کالسیکها و
نئوکالسیکها ،بیتوجهی به توسعة پایدار و دستیابی به رشد
اقتصادی حتی به قیمت تخریب محیطزیست است.
سیاستهای آزادسازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثرگذار
است .کشورهای واردکننده با اعمال تعرفههای گمرکی و
کشورهای صادرک ننده با پرداخت یارانة صادرات کشاورزی سعی
کردهاند تا از بخشهای تولیدی خود حمایت کنند (Mohammadi
) . & Naghshinefard, 2006در ادبیات اقتصادی ،ارتباط U
معکوس میان سرانة تولید خالص داخلی و تخریب محیطزیست
به منحنی محیطی کوزنتس ( EKC: Environmental Kuznets
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 ) Curveمعروف است .براساس فرضیة کوزنتس ،رشد اقتصادی
همواره موجب تخریب محیطزیست نمیشود .در ادبیات ،EKC
محققان معموال گازهای گلخانهای بهویژه  CO2را بهعنوان شاخصی
برای میزان کلی تخریب محیطزیست درنظر میگیرند .اگر فرضیة
 EKCتأیید شود ،با توجه به ویژگی منحنی کوزنتس ،رشد
اقتصادی بهجای اینکه تهدیدی برای محیطزیست باشد ،به ابزاری
برای بهبود کیفیت محیطزیست تبدیل میشود ( Halicioglu,
.) 2008
در این مطالعه ،تالش شده است تا با بررسی دو نوع
آلودگی در دو گروه کشورهای منتخب ،تأثیر آن آلودگیها نیز
مقایسه شود .از اینرو در پژوهش حاضر ،با بررسی ارتباط بین
فرضیة پناهگاه آالیندگی و منحنی زیستمحیطی کوزنتس،
تعامل تجارت و محیطزیست بررسی میشود .در پژوهش
حاضر ،در قسمت بعدی مبانی نظری منحنی زیستمحیطی
کوزنتس و فرضیة پناهگاه آالیندگی و همچنین مطالعات
انجامگرفته بررسی میشود .درادامه ،پس از معرفی مدل و
دادهها ،تخمین مدل صورت میگیرد .در بخش آخر نیز با
استفاده از مدل تحقیق ،نتیجهگیری و پیشنهادها بیان
میشود.
مبانی نظری
فعالیتهای تولیدی و اقتصادی بشر در سالهای اخیر ،سبب
افزایش انتشار گازهای گلخانهای در جو زمین شده است .این
پدیده بهطرز نگرانکنندهای بر کیفیت محیطزیست و
چرخههای زیستی اثرگذار است .بسیاری از محققان بر این
باورند که ارتباط بین رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در
مسیر توسعه همواره روند یکسانی ندارد .در سالهای اخیر،
اقتصاددانان محیط زیست به بررسی رابطة بین متغیر درآمد
سرانة حقیقی و شاخصهای کیفیت محیطزیستی یا آزمون
فرضیة زیستمحیطی کوزنتس توجه کردهاند .از بعد نظری،
ارتباط بین درآمد سرانه و شاخصهای کیفیت محیطزیست
در قالب منحنی زیستمحیطی کوزنتس ( ) EKCمطرح
میشود .بیش از نیمی از آثار گلخانهای ایجادشده مربوط به
انتشار گاز دیاکسیدکربن است .منبع اصلی انتشار این گاز،
سوزاندن سوختهای فسیلی است که اکنون ،یکی از ملزومات
اصلی تولید انرژی است و بیش از  80درصد تقاضای انرژی در
جهان از طریق سوختهای فسیلی تأمین میشود .مصرف این
نوع سوخت سبب انتشار گاز دیاکسیدکربن میشود که این
گاز مهمترین آالیندة جهانی به لحاظ وسعت انتشار است.

انتشار دیاکسیدکربن به آثار نامطلوب آبوهوایی و
زیستمحیطی منجر میشود و درنهایت بر اقتصاد جهانی نیز
تأثیر میگذارد .همچنین ،انتشار کربن فقط به علت استفاده از
سوختهای فسیلی نیست ،بلکه عوامل دیگری مانند قطع
درختان نیز دخیل است .تراکم و انتشار زیاد گازهای
آلودهکننده میتواند سبب بروز تغییرات زیستمحیطی و
آسیبرسانی به اکوسیستمهای گیاهی و جانوری شود .این
ایده که رشد اقتصادی درنهایت به بهبود محیطزیست
میانجامد ،موجب شد تا برخی رشد اقتصادی را ضروریترین
و مطمئنترین راه برای حفظ و بهبود محیطزیست تلقی
کنند.
در پس مفهوم توسعة پایدار )،(Sustainable development
عقی ده بر این است که محیطزیست ،سرما یة طبیعی مهم برای
مصرف مستقیم (مانند تنفس هوای پاکیزه و حفظ جر یان
تولی د) است؛ بنابراین ،خسارت به محیطزیست به معنی کاهش
مداوم سرمایههای ی ک کشور است که کیفیت و کمیت خدمات
جاری آن را کاهش میدهد .تنفس هوای آلوده یا مصرف آب
ناسالم سالمت بشر را به خطر میاندازد ،خاک آلوده عملکرد
محصوالت کشاورزی را کاهش میدهد و کاهش ذخا یر آبز یان
موجب کاهش اشتغال و سرمای ه در صنعت شیالت میشود.
درواقع ،اقتصاددانان بهدنبال تعیین میزان استفاده از
محیطزیستاند ،بهگونهای که به بقای ا ین سرما یة طبیعی
لطمهای وارد نشود .پایداری ،مفهوم جدیدی است که در دهة
 1970از راهکارهای حفاظت از جهان مربوط به اتحادیة
بینالمللی حفاظت از منابع طبیعی مشتق شده است؛ به عبارت
دیگر ،پا یداری مفهومی است راهبردی که شامل استفادة
مطلوب از منابع طبیعی و تنوع ژنتیکی و حفظ اکوسیستم
میشود  .پایداری در نابترین معنای خود هنجارهای اخالقی
تضمینکنندة بقای همة موجودات ،حقوق نسلهای آینده و
مؤسسههایی را شامل میشود که مسئول تحقق کامل این
حقوق در سیاستها و قوانیناند  .توسعة پای دار به عنوان یک
هدف ،سیاستها و برنامههایی را رد میکند که از
استانداردهای فعلی زندگی مبتنیبر تخلیة منابع تولی د از جمله
منابع طبیعی ،حمایت میکند و برای نسلهای آینده فقر و
خطرهای بسیاری بر جای میگذارد .توسعة پای دار نوعی راهکار
توسعه است که تمام داراییها ،منابع طبیعی و منابع انسانی از
جمله داراییهای مادی و فیزیکی را برای افزایش درازمدت رفاه
و بهروزی کنترل میکند .این توسعه را میتوان بهصورت هدف
مقدس اقتصاد منابع طبیعی و محیطزیست دانست .موفقیت
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توسعة پای دار مستلزم آن است که خسارت ناشی از فعالیتهای
امروزی برای نسلهای آینده جبران شود .این مسئله از طریق
باقیگذاشتن سرمایهای برای نسلهای آینده  -که کمتر از
ذخایر فعلی نباشد  -امکانپذیر است تا آنها بتوانند به همان
سطح رفاه نسل فعلی برسند .این سرمای ه شامل داراییهای
مصنوعی و طبیعی است؛ برای مثال ،اگر بخشی از سرمایة
طبیعی مانند جنگلهای گرمسیری بهدلیل توسعة کشاورزی
تخریب شود ،بای د درآمد حاصل از این اقدام به ا یجاد شکل
دیگری از سرمایه منجر شود  .از آنجاکه برخی از منابع طبیعی
تجدید ناپذیرند ،هرگونه افزایش مصرف توسط نسلهای فعلی،
ذخایر قابلدسترسی را برای نسلهای بعدی کاهش میدهد.
هنگامیکه اتمام این منابع با ساخت دیگر اشکال سرمایه همراه
شود ،باید ذخیرة ثابتی را حفظ کنیم (امیرنژاد.) 1386 ،
در سال  ،1990شاهد ظهور فرضیة منحنی
زیستمحیطی کوزنتس ( ) EKCو سیل مطالعاتی بودیم که
هرکدام با استفاده از آالیندههای متفاوت درصدد آزمایش این
فرضیه برآمدند .درادامه ،پایههای مطالعاتی  EKCبررسی
میشود که بر ارتباط بین درآمد  -محیطزیست تأکید دارند.
اولین مجموعه از مطالعات تجربی  EKCدر سه پژوهش
مستقل از هم توسط (1991) Grossman & Krueger
بهمنظور ارز یابی آثار زیستمحیطی تجارت آزاد آمر یکای
شمالی ) (NAFTAصورت گرفت .گروسمن و کروگر فرضیة
 EKCرا برای دیاکسیدگوگرد ،دود سیگار و ذرات معلق با
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استفاده از دادههای اندازهگیریشده توسط سیستم نظارت
جهانی زیستمحیطی (GEMS: Global Environmental
) Monitoring Systemو سرانة تولید ناخالص داخلی در
مقیاس برابری قدرت خرید برای  52شهر در  32کشور طی
دورة  1988 - 1977بررسی کردند .برای دیاکسید گوگرد و
دود سیگار ،نقطة برگشت در درآمد سرانه  4000تا 5000
دالر برآورد شد و در زمینة ذرات معلق مشخص شد که آنها
حتی در سطوح پایین درآمدی همواره کاهش می یابند.
برایناساس ،الگوی عمومیای که اکثر محققان برای
بررسی این رابطه استفاده کردهاند ،الگوی سادة تابع درجة
دوم است که فرم ریاضی آن بهصورت زیر است:
E t  0  1Yt  2Yt2

( )1
در مطالعة باال 𝑌t ،درآمد سرانه ،مجذور آن و  Etمیزان
انتشار آالینده است که به عنوان متغیر درونزا در
اقتصادسنجی استفاده میشود .در رابط ة باال ،اگر  β2 >0باشد
یک رابطة  Uشکل معکوس بین  Eو  Yوجود دارد .براساس
این الگو ،برای یافتن نقطة بازگشت میتوان مشتق نسبت به
 𝑌tرا مساوی با صفر قرار داد و  𝑌tبحرانی را بهدست آورد.
𝛽1
𝛽 =- 2بهدست
بها ینترتیب ،مقدار بحرانی درآمد معادل 𝑌t
𝑌t2

2

میآید .با توجه به الگوی درجة دوم معادلة  ،EKCنمودار آن
بهصورت زیر است:

تخریب محیط زیست

درآمد

نمودار  . 1منحنی زیستمحیطی کوزنتس

نکت ة مشاهدهشده در فروض منحنی زیستمحیطی
کوزنتس آن است که در این فروض اشارة روشنی به زمان
وجود ندارد؛ یعنی با ثابت درنظرگرفتن سایر شرایط ،کشورها
به طور جداگانه در فرایند رشد خود موقعیتهایی از درآمد و
تخریب را تجربه میکنند که همة آنها روی منحنیهای
 EKCمشابه قرار دارند .با درنظرگرفتن این فرض که تمام
کشورها از یک  EKCپیروی میکنند ،در هر برش مقطعی از

زمان باید مشاهده شود که نشان دهد کشورهای فقیر درحال
شکلدادن مراحل ابتدایی  EKCهستند و برخی از کشورهای
درحالتوسعه ،نزدیک به نقطة اوج  EKCهستند یا شروع به
کاهش کردهاند و دیگر کشورهای ثروتمند ،بخش کاهشی و
نزولی  EKCرا تشکیل میدهند ) .(Dina, 2004در این
مطالعه ،از سرانة تولید ناخالص داخلی ( ) GDPبه عنوان معیار
رشد اقتصادی و از میزان انتشار  CO2و  BODبهترتیب
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به عنوان شاخصها یی برای آلودگی هوا و آب استفاده شده
است .با وجود اهمیت بسیار زیاد موضوع انتشار آلودگی و نیاز
مبرم تمام کشورها به دراختیارداشتن اطالعات کمی در زمینة
شرایط زیستمحیطی حاکم بر آنها ،همچنان در اکثر
کشورها دسترسی به اطالعات و آمار مورد نیاز دربارة
موضوعات محیطزیستی با نقص ،اشتباه ،کمبود و بیاعتمادی
مواجه است.
پیشینة تحقیق
در این قسمت ،به اختصار منابع و مطالعات انجامگرفته
درمورد  EKCبررسی میشود.
نتایج مطالعه در زمینة بررسی میزان تأثیر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر میزان انتشار آالیندة  ،CO2به عنوان
شاخص آلودگی زیستمحیطی برای دوازده کشور منتخب در
دورة زمانی  ،2011- 1990نشان داد که ورود سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به منطقه ،اثر مثبت و معناداری بر میزان
انتشار آالیندة  CO2دارد (Asghari & Rafsanjanipoor,
) .2013در مطالعهای دیگر ،آثار رشد اقتصادی ،مصرف انرژی
و بازبودن تجاری بر کیفیت محیطزیست در ایران بررسی شد
و برای این منظور از دادههای سری زمانی دورة - 1967
 2007استفاده شد .نتایج بیانگر تأثیر مثبت متغیرهای رشد
اقتصادی ،مصرف انرژی و بازبودن تجاری بر انتشار سرانة
 CO2به عنوان معیاری برای تخریب محیطزیست است و وجود
رابطة  Uمعکوس بین انتشار سرانة کربن و درآمد سرانه را رد
میکند (Mukherjee .) Motafakerazad & khanghahi, 2012
 (2010) & Chakrabortyدر مطالعهای بینکشوری برای
 168کشور جهان ،رابطة بین محیطزیست ،توسعة انسانی و
رشد اقتصادی بررسی شد .نتایج رگرسیون ،رابطة معنادار
غیرخطی بین عملکرد محیطزیست و سطوح درآمدی
کشورها را تأ یید میکند .این رابطه بیان میکند که عملکرد
محیط زیست کشورها ،در سطوح اولیة درآمدی ،همگام با
درآمد افزایش می یابد ،اما در سطوح درآمدی باالتر ،با کاهش
مواجه میشود؛ به عبارتی ،با توجه به یافتههای آنها ،رابطة
سطوح درآمدی کشورها و شاخص عملکرد محیطزیست روی
نمودار ،یک منحنی  Uشکل معکوس است.
جعفری صمیمی و احمدپور (  ،) 2011در پژوهشی با
عنوان «مقایسة شاخص عملکرد محیطز یست کشورهای OIC
قبل و بعد از بحران مالی» ،شاخص عملکرد محیطزیست و
اجزای آن را در کشورهای  OICدر سالهای  2006تا 2010

بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد عملکرد
کشورها در هری ک از زمینههای ویژة  EPIدارای تغییرات
نسبی است .همچنین ،عملکرد محیطزیست اغلب کشورهای
مورد مطالعه در سال  2008در مقایسه با سال  2006بهبود
یافته ،ولی عملکرد محیطزیست همة کشورها در سال 2010
کاهش یافته است که یکی از مهمتر ین دالیل این فرایند ،بروز
بحران مالی و بیتوجهی به محیطزیست در این کشورها و در
این بازة زمانی است .جعفری صمیمی و همکاران (  ) 2011در
پژوهشی با عنوان « عملکرد محیطزیست و رشد اقتصادی:
شواهد جدیدی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی»
رابطة بین شاخص عملکرد محیطزیست و رشد اقتصادی با
روش حداقل مربعات وزنی در کشورهای عضو سازمان
کنفرانس اسالمی را بررسی کردند .همچنین ،اثر شاخص
عملکرد محیطزیست و اجزای آن را بر رشد اقتصادی در سه
گروه کشورهای با تولی د ناخالص داخلی باال و متوسط و پا یین
بررسی کردند .عالوه براین ،در این مطالعه ،سهم تولیدات
کارخانهها و صنایع از تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر
وابسته وارد مدل شد .نتیجه در این مطالعه نشان داد که
عملکرد محیط زیست باالتر ،مقارن با سهم کمتر تولیدات
کارخانهها و صنایع از تولید ناخالص داخلی است .نتایج دیگر
این تحقیق نشان داد که رابطة بین عملکرد محیطزیست و
رشد اقتصادی در کشورهای  OICدر سالهای 2008 - 2006
مثبت و معنادار است؛ به عبارت دیگر ،در کشورهای با آثار
زیستمحیطی مطلوب گرایش به رشد اقتصادی بیشتر است.
سلیمیفر و دهنوی (  ) 1388رابط ة بین آلودگی و رشد
اقتصادی را در قالب منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای دو
گروه از کشورها بررسی کردند .در این مطالعه ،نمونهای
متشکل از  24کشور درحالتوسعه و  26کشور عضو OECD
در یک دورة  26ساله (  ) 2005 - 1980انتخاب شد .یافتههای
تحقیق بر وجود منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای هر دو
گروه کشورها داللت داشت .نتایج تخمین و پیش بینی مدل
با استفاده از روش پانل دیتا ،بیانگر آن بود که در کشورهای
درحالتوسعه ،رشد اقتصادی باالتر تخریب بیشتر
محیطزیست را بههمراه دارد ،درحالیکه در گروه دوم ،رشد
اقتصادی به بهبود کیفیت محیطزیست منجر میشود.
در مطالعهای خارج از کشور با استفاده از تکنیکهای
تابلویی ،آثار مقیاس ،ترکیب و فناوری بر تخریب محیطزیست
در ا یالتهای چین در دورة  2002 - 1993بررسی شد .نتایج
این مطالعه نشان میدهد فرضیة برخورداری از عوامل تولید
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برای ا یالتهای چین تأیید میشود و افزایش صادرات به
تخریب محیطزیست منجر میشود ( .) Shen, 2008همچنین،
در مطالعهای با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی ،رابطة بین
صادرات ،رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در قالب
کشورهایی با درآمد سرانة باال و پایین در سالهای - 1960
 1999بررسی شد .نتایج نشان داد که صادرات به افزایش
آلودگی محیطزیست منجر شده است (.) Mangi, 2006
اما در پژوهشهای مذکور ،بهوضوح دربارة چگونگی تأثیر
همزمان آزادسازی تجاری ،آلودگی هوا و آب بر منحنی
زیستمحیطی کوزنتس صحبت نشده است؛ بنابرا ین ،مطالعة
حاضر در ایران از جمله کارهای اولیه است ،اما در سطح
جهانی مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته است.
مواد و روشها
در این تحقیق ،میزان اثرگذاری آزادسازی تجاری بر آلودگی
محیطزیست (که در اینجا از شاخص  CO2و آلودگی آب با
مواد آلی است ) براساس منحنی کوزنتس در دورة زمانی
 2013 - 1990برای دوازده کشور بررسی میشود .از این
دوازده کشور ،شش کشور توسعه یافته (استرالیا ،کانادا ،فرانسه،
اسپانیا ،ایتالیا و ژاپن ) و شش کشور دیگر ،درحال توسعه
(سنگاپور ،ایران ،عمان ،مالزی ،ترکیه و آفریقای جنوبی )
هستند ،که در پایان میزان تأثیرگذاری آزادسازی تجاری بر
محیطزیست در این دو دسته از کشورها مقایسه میشود.
وقتی از دادههای پانلی استفاده میشود ،باید آزمونهای
مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد.
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رایجترین آزمون در این زمینه آزمون چاو ) (Chow Testو
آزمون هاسمن ) (Hausman Testاست .آزمون چاو برای
آزمون بین روش حداقل مربعات معمولی )OrdinaryLeast
 (Squaresو مدل آثار ثابت بهکار میرود .مفروضات این مدل
بهصورت زیر است:
( )2

H0  μ1  μ 2    μ n 1  0
H 1  Not

𝜇 ضریب متغیر مجازی در مدل آثار ثابت است .در این
آزمون ،فرضیة صفر بیانگر یکسانبودن ضرایب و عرض از مبدأ
در دادههای مورد مطالعه است .از اینرو ،رد فرضیة صفر مبین
استفاده از دادههای پانلی و ردنشدن فرضیة صفر بیانگر استفاده
از روش حداقل مربعات معمولی ادغامشده است .اگر در آزمون
چاو تشخیص داده شود که میتوان برای تمام مقاطع یا زمانها
در مطالعه ،عرض از مبدأهای جداگانه درنظر گرفت ،آنگاه باید
به آزمون انتخاب بین تخمین با آثار تصادفی گروهی یا زمانی
نیز مبادرت ورزید .فرض اصلی در الگوی آثار ثابت این است که
جزء خطا میتواند با متغیرهای توضیحی همبسته باشد،
درحالیکه در الگوی آثار تصادفی فرض میشود که همبستگی
بین جزء خطا با متغیرهای توضیحی وجود ندارد .آزمون
هاسمن نیز از معیار کای  -دو استفاده میکند ،درصورتیکه
احتمال آمارة آزمون بیش از  5درصد باشد ،در سطح
معنیداری  95درصد میتوان آثار تصادفی را به آثار ثابت
ترجیح داد؛ در غیراین صورت آثار ثابت انتخاب میشود .فرایند
باال را بهطور خالصه میتوان بهشکل  1نشان داد.

مدل اثر ثابت

آزمون هاسمن
مدل اثر تصادفی

آزمون CHOW

آزمون LM
ترکیب کل دادهها

شکل  .1آزمونها ی تشخیص در دادههای ترکیبی
مأخذ  :زراءنژاد و انواری ( )1384

بررسی وجود همجمعی متغیرها در دادههای ترکیبی نیز
مهم است .در این مطالعه ،برای انجام آزمون همجمعی
دادههای ترکیبی از روش کائو ( ) Kao, 1999استفاده شد.
کائو آزمون همجمعی تعمیم یافتة دیکی  -فولر را با این فرض
که بردارهای همجمعی در هر مقطع همگن باشند ،بهصورت
زیر ارائه کرد:

P

( )3

eˆ it  γeˆ it 1  J jΔêi,t  j  vi,tp
j1

در رابطة باال eit ،تخمین رابطة بلندمدت با روش
دادههای ترکیبی و  Pتعداد وقفهها در آزمون  ADFاست که
اندازة آنبه رفع خودهمبستگی بین اجزای خطا بستگی دارد.
همچنین Jj ،ضریب متغیر تفاضل وقفههای آزمون و v i,tp
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خطای معادلة تخمینزدهشدة باالست؛ به عبارت دیگر ،در این
آزمون مانند آزمونهای  DFγو  DFtپس از رابطة بلندمدت،
خطای تخمین محاسبه میشود و سپس با استفاده از رابطة
باال آزمون  ADFانجام میگیرد .فرضیههای این آزمون مانند
فرضیههای آزمونهای  DFγو  DFtاست و آمارة آزمون دارای
توزیع  tاستاندارد است؛ به عبارت دیگر ،پس از محاسبة رابطة
 ،3معنیداری ضریب  γبا استفاده از جدول توزیع  tاستاندارد
آزمون میشود.
تفاوت اصلی مدل اثر ثابت و تصادفی در این است که در
مدل اثر ثابت آثار فردی (مقطعی ) غیرقابل مشاهده ،عواملی
را دربردارد که با متغیرهای مدل همبستگی دارد ،ولی در
مدل اثر تصادفی این آثار غیرقابل مشاهده با متغیرهای مدل
ناهمبستهاند  .در اینجا فرض میشود جمالت خطا در هریک
از اجزا هم در گذر زمان و هم در طول واحدها با یکدیگر
همبستگی ندارند؛ بنابراین ،برای تخمین این مدل از روش
دیگری به نام  REMاستفاده میشود که بهشرح زیر است.
در این مدل ،بهجای استفاده از متغیرهای موهومی برای
تصریح مشکل متغیرهای توضیحی در گذر زمان ،از طریق
جملة خطا به حل این مشکل اقدام میکنند .به این دلیل این
روش را مدل اجزای خطا می نامند .اگر در مدل زیر:
yi,t  i  xi,t  i,t
( )4
فرض کنیم که  iیک متغیر تصادفی با میانگین  1است.
( )5
i  1  ui   t
i  1, 2, 3,..., N
t  1, 2, 3,...,T

i  1, 2, 3,..., N
t  1, 2, 3,...,T

 w i,tرا جزء تابلویی می نامند ،زیرا از ترکیب خطای
زمانی و مقطعی بهدست میآید u i .جزء خطای مقطعی t ،
جزء خطای زمانی و  i,tجزء خطای مقطعی و زمانی است.
بهدلیل اینکه  w i,tاز چند جزء خطا تشکیل شده است ،این
مدل را مدل اجزای خطا می نامند ).(Gujarati, 2004
مدل بهکاربردهشده در این بررسی بهصورت زیر است
(:) Esmaeili & Rahmati, 2007
()7
LnW it  β0  β1LnYit  β2LnYit2  β 3 Lnopen it  u it
LnC it  α0  α1LnYit  α2 LnYit2  α3 Lnopen it  ε it

که در آن W ،شاخص آلودگی آب (انتشار  BODیا آالیندة
آبی ) C ،شاخص آلودگی هوا (انتشار  Y ،) CO2سرانة تولید
ناخالص داخلی و  openشاخص آزادسازی تجاری (براساس
واردات و صادرات غیرنفتی ) است.
دادههای مورد استفاده از سایت بانک جهانی جمعآوری
شده است .در این راستا ،ابتدا  44کشور بهطور تصادفی از
میان تمامی کشورها انتخاب شدند و از بین این  44کشور،
 10کشور توسعه یافته و  12کشور درحالتوسعه جدا شدند و
درنهایت بهدلیل نبود آمار کامل برای تمامی کشورها12 ،
کشور انتخاب شدند که آمار کامل آنها در دسترس بود.
تصریح مدل

 u iجملة مقطعی خطای تصادفی با میانگین صفر و
واریانس  2uاست.
  tجزء زمانی خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس
 2uاست.
()6
i  1  ui   t

قبل از برآورد مدل ،در ابتدا الزم است با استفاده از آزمون
ریشة واحد ،مانایی متغیرهای مورد استفاده در مدل بررسی
شود و درصورت نبود مانایی ،وجود رابطة بلندمدت بین آنها
آزمون میشود ،زیرا در غیراینصورت احتمال وجود رگرسیون
کاذب وجود دارد و نتایج بهدستآمده قا بل اعتماد نیست.

جدول  . 1نتایج آزمون ایستایی متغیرها  -کشورهای درحالتوسعه
کشورهای درحالتوسعه

Prob

کشورهای توسعهیافته

Prob

Prob

با یک مرتبه تفاضلگیری

در سطح

با یک مرتبه تفاضلگیری

در سطح

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

0/7420
0/9850
0/9967
0/9968
0/9650

0/0007
0/0000
0/0000
0/0000
0/0007

0/8385
0/1914
0/8141
0/8057
0/8795

مأخذ  :یافته های تحقیق

Prob

متغیرها
LNco2
LNBOD
LN y
LNy2
LNopen
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نتایج بررسی مانایی متغیرها در جدول  1ارائه شد.
همان طورکه از نتایج جدول باال مشخص است ،تمام متغیرها
در سطح ناپایا هستند و با یکبار تفاضلگیری پایا میشوند.
قبل از هر چیز ،باید نوع دادهها از نظر پانل یا پولینبودن
مشخص شود که برای اینمنظور از آزمون لیمر استفاده
میشود که دارای آمارة  Fاست .در اینجا دو حالت وجود دارد
یا دادههای ما از نوع پولینگاند که باید با استفاده از روش
آثار مشترک تخمین زده شوند یا دادهها از نوع پانلاند که
باید با استفاده از یکی از دو روش آثار ثابت یا آثار متغیر ،که
در ادامه ارائه میشود ،تخمین زده شوند.
نتایج آزمون چاو ،برای دو گروه کشور و برای هر دو مدل
آلودگی آبوهوا رد فرضیة  H0را نشان میدهد؛ یعنی تأیید
دادههای ترکیبی دربرابر دادههای تلفیقی .روش استفادهشده
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در این تحقیق پانل دیتا است .در این روش ،مدل مورد نظر با
یکی از دو حالت آثار ثابت یا تصادفی تخمین زده میشود.
با استفاده از آزمون هاسمن ،مدلهای آلودگی آب برای
کشورهای درحالتوسعه و مدل آلودگی آب برای کشورهای
توسعه یافته با روش آثار تصادفی و آلودگی هوا برای
کشورهای توسعه یافته با روش آثار ثابت تخمین زده میشود.
تخمین الگو
ضرایب منحنی کوزنتس برای کشورهای درحالتوسعه و
توسعه یافته بهتفکیک در دو ا لگوی آلودگی آبوهوا برآورد شد
که نتایج بهترتیب در جدولهای  4و  5نشان داده میشود.
انتظار میرود درصورت تأ یید منحنی زیستمحیطی کوزنتس،
عالمت متغیر  Yمثبت و توان دوم  Yمنفی باشد.

جدول  . 2نتایج آزمون  Fلیمر
کشورهای توسعهیافته

کشورهای درحالتوسعه
Prob.

d.f.

S tatistic

Prob.

d.f.

S tatistic

شرح

0/0000
0/0000

( 135و ) 5
( 135و ) 5

170/863928
41/303250

0/0000
0/0000

( 135و ) 5
( 135و ) 5

80/650984.
746/362007

مدل آلودگی آب
مدل آلودگی هوا

مأخذ  :یافته های تحقیق
جدول  . 3نتایج آزمون هاسمن
کشورهای توسعهیافته

کشورهای درحالتوسعه
Prob.

Chi-S q. d.f

. Chi-S q. S tatistic

Prob.

Chi-S q. d.f

Chi-S q.
S tatistic

شرح

0/691
0/8000

3
3

1.132941
1.005117

0/2544
0/0305

3
3

4.094588
8.907985

مدل آلودگی آب
مدل آلودگی هوا

مأخذ  :یافته های تحقیق
جدول  . 4ضرایب منحنی زیستمحیطی کوزنتس در گروه های مورد بررسی برای آلودگی آب
کشورهای توسعهیافته

کشورهای درحالتوسعه
Prob.

ضریب

Prob.

ضریب

0/0004
0/0351
0/0192
0/0012

15/64042
- 1/468986
0/055138
- 0/949287

0/0484
0/0501
0/0364
0/0301

- 11/47689
0/253741
- 0/010074
0/368378

متغیرها
C
lny
Lny2
lnopen

مأخذ  :یافته های تحقیق

براساس تخمین مدل آلودگی آب برای کشورهای
توسعه یافته ،منحنی کوزنتس تأ یید میشود ،اما کشورهای
درحالتوسعه از منحنی کوزنتس پیروی نمیکنند .با توجه به

مبانی ذکرشده ،الگوی منحنی کوزنتس با روش آثار تصادفی و
با اختیار داشتن  144مشاهده برای گروه کشورهای
توسعه یافته برای آلودگی آب برآورد شد .در الگوی آلودگی آب،
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تجاری ،مثبت و از نظر آماری معنیدار است و بیانگر این است
که به افزایش آلودگیهای زیستمحیطی منجر میشود .بهازای
هر یک واحد درصد افزایش در شاخص بازبودن تجاری با فرض
ثابت بودن سایر شرایط ،آلودگی آب 36درصد افزایش می یابد.
کشورهای توسعه یافته ،منحنی کوزنتس را برای آلودگی آب
تأ یید میکنند .با توجه به مبانی ذکرشده ،الگوی منحنی
کوزنتس با روش آثار تصادفی و با اختیار داشتن  144مشاهده
برای گروه کشورهای درحالتوسعه برای آلودگی آب برآورد
شد .در الگوی آلودگی آب ،ضریب متغیر لگاریتم سرانة تولید
ناخالص مثبت و حدود  5 /5درصد بهدست آمد .درنتیجه ،مدل
آلودگی آب کشورهای درحالتوسعه ،منحنی زیستمحیطی
کوزنتس را رد میکند.

ضریب متغیر لگاریتم سرانة تولید ناخالص مثبت و حدود 25 /3
درصد بهدست آمد .مثبت و معنیداربودن آماری ضریب سرانة
تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در این گروه کشورها،
افزایش درآمد سرانه به افزایش آلودگی آب منجر شده است و
بهازای یک درصد افزایش در سرانة تولید ناخالص داخلی ،با
فرض ثابت بودن سایر شرایط ،آلودگی آب حدود  2 /5درصد
تشدید میشود .منفی بودن ضریب متغیر مجذور لگاریتم سرانة
تولید ناخالص داخلی که برابر با  -1درصد است ،نمایانگر
قسمت نزولی منحنی کوزنتس است و بیان میکند که در این
گروه کشورها پس از عبور از نقطة بازگشت منحنی
زیست محیطی ،رابطة رشد اقتصادی و آلودگی آب در مسیر
نزولی قرار میگیرد .ضر یب بهدستآمده برای درجة بازبودن

جدول  . 5ضرایب منحنی زیستمحیطی کوزنتس در گروه های مورد بررسی برای آلودگی هوا
کشورهای توسعهیافته

کشورهای درحالتوسعه
Prob.

ضریب

Prob.

ضریب

0/0000
0/0000
0/0000
0/6010

- 18/97603
4/588839
- 0/254012
- 0/088745

0/0099
0/0021
0/0022
0/2354

- 13/86349
3/217683
- 0/156941
0/054123

متغیرها
c
Lny
Lny2
Lnopen

مأخذ  :یافته های تحقیق

براساس تخمین مدل آلودگی هوا ،هم کشورهای
توسعه یافته و هم کشورهای درحالتوسعه ،از منحنی کوزنتس

نظر آماری معنیدار است و بیانگر این است که به افزایش
آلودگیهای زیستمحیطی منجر شده است .بهازای هر یک واحد

پیروی میکنند .با توجه به مبانی ذکرشده ،الگوی منحنی
کوزنتس با روش آثار ثابت و با اختیار داشتن  144مشاهده
برای گروه کشورهای توسعه یافته برای آلودگی هوا برآورد شد.
در الگوی آلودگی هوا ،ضریب متغیر لگاریتم سرانة تولید
ناخالص مثبت و حدود  3 /217بهدست آمد .مثبت و
معنی داربودن آماری ضریب سرانة تولید ناخالص داخلی نشان
می دهد که در این گروه کشورها ،افزایش درآمد سرانه به
افزایش انتشار  CO2منجر شده است و بهازای یک درصد
افزایش در سرانة تولید ناخالص داخلی با فرض ثابتبودن
سایر شرایط CO2 ،حدود  3 /2درصد افزایش می یابد.
منفی بودن ضریب متغیر مجذور لگاریتم سرانة تولید ناخالص
داخلی که برابر با  - /156است ،نمایانگر قسمت نزولی منحنی
کوزنتس است و بیان میکند که در این گروه کشورها پس از
عبور از نقطة بازگشت منحنی زیستمحیطی ،رابطة رشد
اقتصادی و  CO2در مسیر نزولی قرار میگیرد.
ضریب بهدست آمده برای درجة بازبودن تجاری ،مثبت و از

درصد افزایش در شاخص بازبودن تجاری با فرض ثابتبودن
سایر شرایط ،انتشار  5 ، CO2درصد افزایش می یابد  .کشورهای
توسعه یافته منحنی کوزنتس را برای آلودگی هوا تأ یید میکنند.
با توجه به مبانی ذکرشده ،الگوی منحنی کوزنتس با روش آثار
تصادفی و با اختیار داشتن  144مشاهده برای گروه کشورهای
درحالتوسعه برای آلودگی هوا برآورد شد.
در الگوی آلودگی هوا ،ضریب متغیر لگاریتم سرانة تولید
ناخالص مثبت و حدود  4 /58بهدست آمد .مثبت و
معنی داربودن آماری ضریب سرانة تولید ناخالص داخلی نشان
می دهد که در این گروه کشورها ،افزایش درآمد سرانه به
افزایش انتشار  CO2منجر شده است و بهازای یک درصد
افزایش در سرانة تولید ناخالص داخلی با فرض ثابتبودن
سایر شرایط CO2 ،حدود  4 /5درصد افزایش می یابد.
منفی بودن ضریب متغیر مجذور لگاریتم سرانة تولید ناخالص
داخلی که برابر با  - /254است ،نمایانگر قسمت نزولی منحنی
کوزنتس است و بیان میکند که در این گروه کشورها پس از

موسوی  :اثر آزادسازی تجاری بر ک یفیت مح یطزیست در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه

عبور از نقطة بازگشت منحنی زیستمحیطی ،رابطة رشد
اقتصادی و  CO2در مسیر نزولی قرار میگیرد .ضر یب
بهدست آمده برای درجة بازبودن تجاری ،منفی و از نظر آماری
معنیدار است .کشورهای توسعه یافته منحنی کوزنتس را
برای آلودگی هوا تأ یید میکنند.
با توجه به نتایج معادلة برآوردهشده برای کشورهای
توسعه یافته ،سرانة تولید ناخالص داخلی بر عملکرد
محیطزیست تأثیر منفی دارد ،به گونهای که در بازة زمانی
مورد بررسی ،افزایش رشد اقتصادی در این کشورها ،به
تخریب محیطزیست یا کاهش کیفیت محیطزیست منجر
میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این مطالعه بررسی میزان اثرگذاری آزادسازی تجاری بر
آلودگی محیطزیست (که در اینجا از شاخص  CO2و آلودگی
آب با مواد آلی است ) ،براساس منحنی کوزنتس در دورة
زمانی  2013- 1990برای کشورهای منتخب درحالتوسعه و
توسعه یافته با استفاده از دادههای تابلویی بود .الگوی منحنی
کوزنتس با روش آثار ثابت و با اختیار داشتن  144مشاهده
برای گروه کشورهای توسعه یافته برای آلودگی هوا برآورد شد.
نتا یج مدل نشان میدهد که در اکثر کشورها رابطة مثبتی
بین درآمد سرانه و انتشار آالیندگی تا مقدار معینی وجود
دارد  .مثبت و معنیداربودن ضریب سرانة تولید ناخالص
داخلی ،بیانگر آن است که بهازای افزایش در سرانة تولید
ناخالص داخلی ،سطح آلودگی افزایش می یابد .این امر نشان
میدهد سطح آلودگی منتشره با افزایش مقیاس تولید بهدلیل
ورود سرمایه افزایش می یابد .این متغیر به عنوان شاخصی از
وضعیت اقتصادی کشور میزبان میتواند بر وضعیت آلودگی
مؤثر باشد و اصوال رشد اقتصادی با ایجاد و تشدید آلودگی
همراه است .همچنین ،کشورهای توسعه یافته و درحالتوسعه
از منحنی کوزنتس پیروی میکنند.
ضریب بهدست آمده برای درجة بازبودن تجاری ،مثبت و
از نظر آماری معنی دار است و بیانگر این است که به افزایش
آلودگیهای زیستمحیطی منجر شده است .همانطور که
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قبال گفته شد ،درجة بازی تجارت عبارت است از نسبت
مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی .این نسبت
ممکن است رابطهای منفی یا مثبت با انتشار آلودگی داشته
باشد .از منظر بسیاری از اقتصاددانان ،آزادسازی تجاری
به عنوان عامل مثبت و مؤثری در رشد اقتصادی و افزایش رفاه
مطرح است ،اما در دهههای اخیر در برخی کشورها ،تجارت
روبهرشد بدون درنظرگرفتن مالکها و استانداردهای
زیستمحیطی و فقط بهمنظور دسترسی به بازار محصوالت
سایر کشورها ،به استفادة گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی
با فناوریهای غیردوستانه نسبت به محیطزیست منجر شده
و آلودگیهای فراوانی را در جهان از جمله انتشار گازهای
گلخانهای در پی داشته است.
از سال  ،2000به سایر عوامل برونزای مؤثر بر رابطة
میان رشد اقتصادی و میزان تخریب محیطزیست ،در الگوها
توجه شد .بد یهی است که این عوامل میتوانستند آثار مثبت
و منفی متفاوتی داشته باشند.
 در بیشتر کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران،بهدلیل نبود نظارت بر انتشار  ،CO2انتشار این گاز سمی روند
صعودی یافته است .با توجه به زمانبربودن کاهش انتشار این
گاز از طریق دستیابی به درآمد سرانه و رشد اقتصادی باالتر،
الزم است با وضع قوانین سختگیرانه و بهکارگیری فناوری
نوین و با استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند مالیات از انتشار
روبهرشد این گاز گلخانهای جلوگیری شود تا از این طریق
منابع آلودگی را کنترل کرد .در صنعت برق ،استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر و با آلودگی کمتر ضروری است؛ برای
مثال ،میتوان انرژی برق بادی را جایگزین انرژی برق تولیدی
از نیروگاه سوخت فسیلی کرد که موجب کاهش انتشار
گازهای گلخانهای میشود .همچنین ،پژوهشها در کشورهای
پیشرو در تولید برق نشان میدهد که تولید برق با استفاده از
انرژی باد ،موجب کاهش هز ینههای اجتماعی در مقایسه با
نیروگاههای سوخت فسیلی شده است که آثار برونزای منفی
را شامل میشود و برق حاصل از آن ممکن است به عنوان یک
انرژی پایدار در توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
استفاده شود.
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